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خرب اول

طبق اخبار ر سیده از البی های فراکسیون های سه گانه) اعتدال -امید و اصولگرایان( مجلس شورای اسالمی این طور به نظر می آید که مجلسیان در هفته پیش رو بیشترین تالش 
خویش را صرف انتخابات ادواری هییت رئیسه خواهند کرد.

تند روها در خانه ملت بعداز اینکه در اسفند 95 نتوانستند در کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان با طرح شکایت سی نفره طرح اخراج )مطهری.نعمتی و وکیلی( را به بهانه مالقات با 
خاتمی را عملیاتی کنند اینک بعداز شکست سنگین انتخابات ریاست جمهوری دوباره همان پروژه حذف مطهری و وکیلی از هییت رئیسه را در پیش گرفته اند.

کاظم جاللی که با لیست امید به مجلس دهم راه یافت در صدد است که با پشتوانه فراکسون های اعتدال و اصولگرایان بر کرسی نایب رئیسی علی مطهری بنشیند.
وی نیک می داند اگر وی در لیست امید قرار نمی گرفت هرگز مجال حضور در پارلمان دهم و به پنجمین دوره نمایندگی مجلس نمی رسید. رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بعنوان 
یک دانش آموخته سیاست با تجربه وافر پارلمانی اجازه ندهد که تند روها از وی برای حذف علی مطری از نایب رئیسی مجلس تدارک استفاده ابزاری نمایند. علی القاعده چنانچه 

علی الریجانی رقیب اصالح طلب در برابر خود نداشته باشد ناچار به داد و ستد با تندروها و از دست دادن علی مطهری نخواهد بود. انتخاب با فراکسیون امید است.

سیاستمدار زیرک به خط پایان رسید

برژینسکی درگذشت

در دوران انتخابات فضای مجازی را 
جایگزین رسانه ملی کردیم
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امیرمقدور مشهود

علی محمد نظری

مطهری حیثیت جریان اصالحات و اعتدال است

الریجانی و نزدیکان ایشان به دنبال حذف مطهری نیستند

جاللی نباید با مطهری رقابت کند
مغلوبان 29 اردیبهشت در اندیشه انتقام شکست از فرزند شهید مطهری

ارتباط مولفه های سیاسی با یکدیگر هیچگاه شکلی خطی، مستقیم 
و یکطرفه نداشته است. سیاست پیچیده ترین ساحت اززندگی انسان 
است و این پیچیدگی موجب می شود تا علت و معلول به طور دائمی 
جای خــود را با یکدیگــر تعویض کنند. یکــی از مباحث مطرح در 
سیاست، لزوم جامعه مدنی برای برگزاری انتخابات با کیفیت باال است. 
این ادعا گزاف نیست و نزد هر کنش گر و پژوهش گر سیاسی پذیرفته 
اســت. اگر گمان کنیم که باید ابتدا جامعه مدنی مســتحکم داشت 
تــا انتخابات موفقی را تجربه کنیم، دچار یکســو نگری و عدم درک 
درست از روابط سیاسی شده ایم. مادام که انتخاباتی در میان نباشد و 
امکان حضور فراگیر احزاب در تعامالت سیاسی فراهم نشود، دستیابی 
به جامعه مدنی بیشــتر به رویا شبیه اســت. روز گذشته محمد رضا 
عارف در مراسمی در خصوص چگونگی ساز وکار عملکرد شورایعالی 
سیاســتگذاری اصالحات توضیحاتی ارائه کرد که برخی از نکات آن 
قابل تامل اســت. ایشان در بخشی از سخنان خود گفت به دلیل عدم 
وجــود احزاب فراگیر امکان میدان داری آنها برای ســاز و کار تهیه و 
معرفی لیست امید وجود نداشت و لذا رویه دیگری را برگزیدیم. باید 
از آقای عارف این سوال را پرسید که اساسا احزاب فراگیر چرا به وجود 
می آیند؟ ایشان گویا فراموش کرده  است که علت اصلی شکل گیری 
احزاب فراگیر امکان ورود به تصمیم گیری های سیاسی در عرصه های 
خرد و کالن اســت. مادام که امکان تصمیم گیری برای احزاب وجود 
نداشته باشد نباید انتظار تولد چنین احزابی را داشت. شکل و شمایل 
تصمیم گیری شورای عالی سیاســتگذاری اصالحات در حال حاضر 
طوری اســت که هیچ حزب، نهاد و گروهــی نتواند مجال فعالیت در 
دامن اصالحات را داشته باشد. بسیاری از فعاالن و مشتاقان سیاسی به 
این نتیجه رسیده اند که با ساز و کار فعلی تنها افراد محدود در شورای 
عالی سیاسگذاری تصمیم گیران اول و آخر جریان اصالحات هستند. 
در این صورت آقای عارف چه انتظاری برای شکل گیری احزاب فراگیر 
را دارد؟ به قول خود عارف شــورای عالی سیاستگذاری اصالحات در 
سه حرکت توانسته پیروزی قاطع در انتخابات اخیر را از آن خود کند 
و برای کســب چهارمین پیروزی به دنبال برنامه ریزی است. این به 
معنای آن اســت که تیم خاصی که خود را موکل اصالحات می دانند 
تصمیــم گرفته اند که فعال تا اطالع ثانوی بر همین مدار حرکت کرده 
و امکان مداخله بازی گران دیگر را ســلب نمایند. فراموش نکنیم که 
شــورای عالی اصالحات بنا برضرورت به وجود آمده از فضای تنگ و 
خشــن حاصل از حکومت تند روها تشکیل شده بود و به دنبال فقط 
یک هدف یعنی احراز مقامها و پســتهای سیاسی و کنار زدن اصول 
گرایان بود. اما امروزه کــه تمامی نهادهای انتخاباتی به اصالح طلبان 
تعلق یافته است چه دلیلی برای ادامه این سیاست وجود دارد؟ مردم 
انتظار دارند با وجــود دولت و مجلس اصالح طلب امکان حضور تمام 
سلیقه های سیاسی و گرایشات مختلف اصالح طلبی میسر گردد. تداوم 
حضور شورایعالی سیاســتگذاری نه تنها امکان پیروزی های بعدی را 
ضعیف می کند، بلکه موجب بد بینی وافر مردم نسبت به این جریان 
خواهد شــد. امروز برخی در جامعه معتقدنــد که اصالحات عمارتی 
خصوصی است که فقط افرادی خاص و به واسطه زد و بندهای خاص 
می توانند در آن ســکنا گزینند. با این اوصاف مقتضی است که کلیه 
فعاالن سیاســی اصالح طلب مجددا در خصوص تداوم شــورای عالی 
تجدید نظر کرده و با بررســی تمام جوانب نسبت به آن موضع گیری 

کنند. 

بــه گزارش ایلنا غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با اشــاره به برگزاری 
انتخابات هیات رئیسه از تصمیم گیری فراکسیون مستقالن والیی پس از 
اتمام جلسه امروز بعدازظهر این فراکسیون خبر داد و گفت: آن چه این روزها 
درباره حذف آقای مطهری از هیات رئیســه مطرح می شود، کذب محض 
بوده و به هیچ عنوان ریشــه در واقعیت ندارد.او با اشــاره به توییت اخیر 
مصطفی تاجزاده درباره تالش نزدیکان رئیس مجلس برای حذف مطهری 
از هیات رئیســه، گفت: نمی دانم آقای تاجزاده چرا چنین توییتی گذاشته و 
چنین مسئله ای را مطرح کرده است. آقای مطهری به نوعی حیثیت جریان 

اصالحات و اعتدال است و اصاًل چنین مسائلی صحت ندارد. 

به شــخصه با تغییــر زیاد هیات 
رئیســه در اجالســیه دوم موافــق 
نیســتم و فکر می کنم باید از هیات 
رئیسه فعلی حمایت کنیم.او تصریح 
کرد: خــط قرمز ما حضور الریجانی 
و مطهری در هیات رئیســه مجلس 
اســت. همان طور کــه فکر می کنم 
ادامه ریاســت الریجانی بر مجلس 
بــه صالح هر ســه فراکســیون و 

 همه نمایندگان اســت، مطهری نیز باید همچنــان نایب رئیس مجلس 
باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم اضافه کرد: مطهری نماد 
نماینده ای شجاع و مستقل است و اجازه نخواهیم داد از هیات رئیسه حذف 
شود. بنابراین مسائلی که درباره تالش برای حذف مطهری مطرح شده را 
تکذیب می کنم. جعفرزاده ایمن آبادی در پایان تصریح کرد: شــخصاً با هر 
گونه حذف آقای مطهری از هیات رئیســه مجلس مخالفم و اجازه چنین 
اقدامــی را نخواهم داد و با تمام توان از این الگوی آزادی در مجلس دفاع 

خواهم کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با انتقاد از طرح برخی 
موضوعات بی اساس مبنی بر تصمیم ریاســت مجلس برای جاگزین کردن 
چهره ای از فراکســیون والیت به جای علی مطهری گفت: ریاست مجلس از 
یک ماه پیش تاکید داشتند که ترکیب فعلی هم ترکیب خوبی است و هیچ گاه 
در مورد هیچ عضوی اظهار نظر منفی نداشــتند و نسبت به آقای مطهری هم 
ایشان چنین مطلبی را مطرح نکردند و برخی به دروغ گفتند. وی خاطر نشان 

کرد: نه آقای الریجانی و نه نزدیکان ایشان به دنبال حذف مطهری نیستند و 
به دنبال این هســتیم که در یک فرمول هر سه فراکسیون باشند. رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس خاظر نشان کرد: در تمامی ادوار گذشته در طی سال دوم 
دوره چهارساله مجلس تغییرات هیات رئیسه در حد یک نفر یا دو نفر بوده است 
و اینکه برخی هجمه بیاورند که کل هیات رئیسه را تغییر دهیم، صحیح نیست، 
ضمن آنکه از دیدگاه ما نواب رئیس فعلی مجلس هم از شخصیت های معقول 

و مقبول هستند. کاظم جاللی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه انتخابات در 
روز چهارشــنبه برگزار می شود، هنوز هم امیدواریم با تالش ها و مذاکرات هر 
ســه فراکسیون به یک مدل تفاهمی دست یابند، لذا فضا سازی های بایستی 
در جهت ایجاد یک تفاهم باشد ، چرا که مجلس هر چه سریعتر باید بعد از این 
انتخابات پرشور ریاست جمهوری، به حل و فصل مشکالت اصلی مردم بپردازد 

و مردم انتظار دعوا بر سر کرسی های مجلس را از وکالی خود ندارند.

جواد شقاقی

امیر مقدورمشهود-دبیر سرویس سیاسی 

انتخابات و جامعه مدنی الزم و ملزوم هم هستند

نایب رئیسان فعلی، خط قرمز فراکسیون امید هستند
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصمیم گیری این 
فراکسیون برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس در هفته جاری گفت که حفظ 
مطهری و پزشکیان، نواب رئیس فعلی مجلس خط قرمز این فراکسیون خواهند 

بود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف اظهار کرد: سیاست ما از ابتدای مجلس 
تعامل و همکاری و شعار ما گفت وگوی ملی در پارلمان است. در این چارچوب 
کمیته ای تشکیل شد که با فراکسیون های مختلف مذاکره کند تا بتوانیم با تعامل 
مدیریت مجلس را برای سال دوم مشخص کنیم و آرامشی که در کشور ایجاد 
شده و مطالبات مردم را در رویکرد خود نشان دهیم. عارف در پاسخ به سوالی 
درباره پروژه برخی جریانات داخل مجلس برای حذف مطهری و پزشــکیان از 
نایب رئیسی خاطرنشان کرد: در مورد آقای پزشکیان مطلع نیستم ولی حذف 

آقای مطهری شنیده شده و در جلسات فراکسیون هم صحبت مفصلی در این 
زمینه داشتیم. خط قرمز ما حفظ دو نایب رئیس است و گاهی در مذاکرات حفظ 
رئیس و دو نایب رئیس فعلی را نیز پیگیری کردیم. رئیس فراکسیون مجلس در 
پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشره مبنی بر تعامل با اصولگرایان برای انتخاب 
وی به عنوان رئیس و انتخاب حاجی بابایی به عنوان نایب رئیس مجلس گفت: 
این خبر را تکذیب می کنم. ما کارگروهی برای مذاکره با اصولگرایان داشتیم و 
من هم مالقاتی با آقای حاجی بابایی داشتم که در این مالقات تأکید بر همدلی 
و تفاهم صورت گرفت و اصاًل وارد هیچ مصداقی نشدیم، لذا اینکه شایعه شد 
درباره رئیس و نواب رئیس توافق کرده ایم را تکذیب میکنم. وی درباره شایعات 
مطروحه مبنی بر جایگزینی حاجی بابایی به جای مطهری به عنوان نایب رئیس 
مجلس گفت: راهبرد مــا حفظ دو نایب رئیس فعلی به دلیل عملکرد، جایگاه 

و تدبیــر خوب آنهــا در اداره مجلس 
است. عارف با بیان اینکه کف خواسته 
فراکسیون امید مستقل از پیام انتخابات 
29 اردیبهشــت،  حفــظ وضع موجود 
است، یادآور شد: اگر به تفاهم برسیم به 
آن تفاهم پایبند خواهیم بود و اگر نه در 
مجمع عمومی فراکسیون تصمیم گیری 
خواهیم کرد که به چه شکل در هیأت 
رئیســه حضور پیدا کنیم. اگر به چنین 
تفاهمی برسیم مجمع عمومی هم این 

تفاهم را می پذیرد.

اظهارات محمدرضا عارف در خصوص انتخابات هیأت رئیسه مجلس:

جعفرزاده ایمن آبادی در پاسخ به مصطفی تاجزاده:

پزشکیان کاندیدای فراکسیون امید برای ریاست مجلس
سخنگوی فراکسیون امید گفت: پزشکیان کاندیدای فراکسیون امید 

برای ریاست مجلس است.
به گزارش ایلنا بهرام پارســایی افزود: جلسه امروز فراکسیون امید با 
بیش از 9۰ نفر تشکیل شد. پس از تفاهم فراکسیون نمایندگان والیی 
و فراکســیون مستقلین قرار شد درصورتی که کف مطالبات فراکسیون 
امید مبنی بر حفظ وضع موجود محقق نشــود، فراکسیون امید برای هر 

۱2 رکن هیات رئیسه نامزد معرفی کند.
سخنگوی فراکســیون امید تصریح کرد: همچنین در همین جلسه 
رای گیری به عمل آمد و مقرر شد درصورت عدم تحقق کف مطالبات 

فراکســیون امید مبنی بر حفظ وضع موجود، مسعود پزشکیان به عنوان 
کاندیدای رئیس مجلس معرفی شود.

مســتقل: اکنون با این تصمیم فراکسیون امید روند انتخابات هیأت 
رئیســه به ویژه کرسی ریاســت مجلس حســاس تر از قبل می باشد. 
پزشــکیان به عنــوان یک اصالح طلــب ضمن برخــورداری از آرای 
فراکسیون امید مستحضر به پشــتیبانی نمایندگان آذری زبان مجلس 

شورای اسالمی است.
با این اقدام فراکســیون امید علی الریجانی برای ماندن بر کرسی 

ریاست چاره ای جز تعامل با اصالح طلبان نخواهد داشت.

بهرام پارسایی سخن گوی فراکسیون امید:

رئیس فراکسیون مستقلین:


